
D ata histórica para 
os bancários ma-

ranhenses! Na terça-feira 
(14/05), o Sindicato lançou 
o Bancários em Ação, um 
programa de rádio a serviço 
dos trabalhadores.

Apresentado por Edvaldo 
Oliveira e por diretores do 
SEEB-MA, o Bancários em 
Ação vai ao ar todas as terças 
e quintas às 11h, na Rádio 
Educadora AM 560 KHz.

  Em cada edição, o pro-

grama abordará um tema 
específico e de interesse geral 
dos trabalhadores e da socie-
dade por meio de debates, 
notícias, entrevistas e partici-
pação do ouvinte.

Na primeira edição, o 
diretor Eloy Natan explicou 
que o intuito do programa é 
informar a sociedade sobre 
as lutas e reivindicações das 
classes, fazendo um contra-
ponto à grande mídia, que 
negligencia o ponto de vista 

do trabalhador e desvirtua os 
objetivos das categorias.

O diretor Jaffi Júnior lem-
brou que o ouvinte terá seu 
lugar garantido para enrique-
cer os debates e denunciar os 
problemas que afligem a po-
pulação maranhense.

Com informação de qua-
lidade e a serviço do traba-
lhador e da comunidade, não 
perca: Bancários em Ação! 
Confira a íntegra dos progra-
mas no site do SEEB-MA.
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Hora Extra 
Justiça manda bancos 
seguirem novo cálculo

E m ações vitoriosas ajuizadas pelo 
SEEB-MA, os bancos HSBC,  

Santander e Itaú foram condenados a pa-
gar as horas extras dos seus empregados 
seguindo o novo cálculo estabelecido pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O novo divisor – redigido na súmula 
124 do TST - entrou em vigor em setembro 
de 2012 e aumenta em até 20% o valor da 
hora extra para os bancários. Até o momen-
to, as instituições financeiras não haviam 
informado quando colocariam em prática a 
determinação do TST.

Ciente disso, o SEEB-MA ajuizou 
ações contra todos os bancos para garantir 
o cumprimento da nova regra. Diante das 
decisões favoráveis da Justiça nos casos do 
HSBC, Santander e Itaú, o Sindicato espera 
vitórias nas demais ações.

Saiba mais em: www.bancariosma.org.
br/paginas/noticias.asp?p=6845.

Estreia do programa contou com a participação dos diretores Eloy Natan e Jaffi Júnior.

Campanha de Sindicalização
O SEEB-MA lança a Campanha de 

Sindicalização 2013 com o intuito de 
integrar, de forma efetiva, os bancários 
ainda não filiados à entidade que repre-
senta a categoria bancária no Maranhão.

É a partir da sindicalização que os 

trabalhadores iniciam sua contribuição 
para o fortalecimento deste reconhecido 
instrumento de luta.

Visando estimular o ingresso de novos 
associados, o SEEB-MA sorteará um 
televisor 32” entre os bancários sindi-

calizados no período de 02/01/2013 a 
24/08/2013, cuja premiação ocorrerá no 
Dia do Bancário, na tradicional festa de 
confraternização da categoria.

Não perca tempo, sindicalize-se e 
fortaleça o seu Sindicato. 
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■ Banco da Amazônia 
Sindicato cobra fim da pressão do BASA 

para adesão ao PrevAmazônia
A direção do Banco da Amazônia 

está pressionando os empregados 
que não têm plano de previdência a aderi-
rem imediatamente ao PrevAmazônia.

Segundo denúncias, a pressão também 
recai sobre os gerentes, que têm como 
meta conseguir 800 adesões até o fim 
de maio. Ainda segundo as denúncias, 
o banco está chamando a campanha de 
adesão de “Dia D”.

O SEEB-MA repudia qualquer tipo de 
pressão e orienta os bancários a não assi-

narem nada de forma precipitada. O ideal 
é avaliar cuidadosamente as cláusulas do 
PrevAmazônia sem se deixar levar por 
campanhas de marketing, seja de Dia D, 
E ou F...

O motivo de tanto cuidado é o histórico 
dos planos criados pelo banco. Vale lem-
brar que a o plano de previdência original 
(BD) e o seu sucessor, AmazonVida, fali-
ram sob a administração do BASA.

O PrevAmazônia é o terceiro plano 
criado pelo banco, outra “maravilha” se-

gundo a instituição. No entanto, ao con-
trário do BD, que estava vinculado ao 
contrato de trabalho, sendo responsabili-
dade direta do BASA, a sustentabilidade 
do PrevAmazônia depende da situação 
de mercado, o que pode prejudicar os 
bancários caso ele [PrevAmazônia] tam-
bém seja liquidado no futuro.

Diante disso, o SEEB-MA reafirma 
que os bancários não devem se submeter 
às pressões do banco e caso se sintam as-
sediados, denunciem ao Sindicato!

■ Bradesco 
Agência de madeira coloca 
bancários e clientes em risco
O SEEB-MA denuncia o 

descaso do Bradesco com 
a segurança dos empregados e 
clientes da agência de Buriticupu.

Em meio à onda de assaltos e 
explosões de caixas eletrônicos 
no Maranhão, o banco insiste em 
manter funcionando uma agên-
cia de MADEIRA na cidade. 

De acordo com o diretor re-
gional do SEEB-MA, Cássio 
Valdenor, a unidade não possui 

as mínimas condições de traba-
lho, segurança e higiene. 

"A agência expõe bancários 
e clientes ao risco constante. É 
uma casa de tábua, pequena e 
superlotada" - denunciou Cássio. 

O Sindicato cobra a cons-
trução de uma nova agência na 
cidade de Buriticupu e informa 
que está tomando as medidas ca-
bíveis para combater esse abuso 
do banco.

■ Caixa Econômica 
SEEB-MA cobra e Caixa promete melhorar 

estrutura das agências no Maranhão
E m reunião realizada no 

dia 14/05, o superinten-
dente regional da Caixa, Hélio 
Duranti, informou que o banco 
está tomando providências para 
solucionar os problemas estrutu-
rais das agências no Maranhão.

Segundo o superintendente, 
as agências da Cohab, Kennedy, 
Holandeses, Guajajaras e Tropi-
cal Shopping receberão reparos 
emergenciais, tais como: troca 
de piso, forro e ar-condicionado.

Durante a reunião, Hélio 
Duranti garantiu ainda que em 
180 dias, uma nova agência da 

Caixa será inaugurada na Av. 
Kennedy, em São Luís, nas pro-
ximidades da antiga unidade.

No projeto da Superinten-
dência, consta também a im-
plantação  de seis novas agên-
cias no Estado até o fim de 2013.

O SEEB-MA espera que a 
Caixa cumpra o que foi prome-
tido na reunião e informa que 
acompanhará o andamento das 
reformas a fim de garantir con-
dições dignas de trabalho e aten-
dimento nas agências bancárias 
no Maranhão.

Diretoras Regina Sanches e Edna Vasconcelos na reunião com 
o superintendente da Caixa, Hélio Duranti (de branco).

Feita de madeira, agência do Bradesco da cidade de 
Buriticupu coloca em risco bancários e clientes.
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■ Banco do Nordeste 
Passivo: ações de LP e Folgas avançam na Justiça
A s ações de licença-prêmio 

(LP) e de folgas ajuizadas 
pelo SEEB-MA contra o BNB 
continuam avançando na Justiça.

Folgas
O processo referente a folgas 

transitou em julgado no dia 06/05. 
Na ocasião, a Justiça penalizou o 
BNB com uma multa de 1% do 

valor corrigido da ação. Agora, o 
processo deverá voltar para a Vara 
de origem para que a execução 
seja iniciada.

Licença-prêmio
Sobre o processo de LP, o BNB 

foi notificado a apresentar docu-
mentos que revelem o saldo de 
licença-prêmio de cada beneficiá-

rio, desde a data em que o benefí-
cio foi suspenso.

O banco deverá apresentar tam-
bém o valor da remuneração diária 
devido na época do período aquisiti-
vo para cada dia de licença-prêmio. 

Caso o BNB não cumpra a noti-
ficação, a Justiça afirmou que serão 
aceitos os cálculos que o SEEB-MA 
vier a apresentar. 

■ Congressos BB, Caixa e BNB
Representantes do SEEB 
são eleitos em assembleia  

C omeça a Campa-
nha Salarial! Em 

assembleia realizada no 
sábado (04/05), na sede do 
SEEB-MA, empregados 
do Banco do Brasil, da Cai-
xa Econômica e do Banco 
do Nordeste definiram os 
itens que serão levados para 
discussão nos congressos 
nacionais dos bancos. Os 
delegados que representa-
rão o SEEB-MA também 
foram eleitos. Confira:

Banco do Brasil - Eri-
naldo, Luís Augusto, Jack-
son Costa, Rubneth (Santa 
Inês), João Rudakoff e Car-
los Aderson. 

Caixa Econômica - 
Enock Bezerra, Araújo 
(Açailândia),  Rosiane, 
Luís Alberto (Santa Inês) e 
Jacintho.

Banco do Nordeste - 
José Ribamar Pereira (di-
retor do SEEB-MA) e José 
Raimundo Lopes.

Confira os itens que serão levados para discussão no site do SEEB-MA.

■ Formação Sindical
Bancários aprovam Curso 
de Saúde do Trabalhador

O SEEB-MA realizou 
no dia (27/04), na 

sede da entidade, em São Luís, 
o Curso de Saúde do Traba-
lhador ministrado pela forma-
dora do ILAESE (Instituto 
Latinoamericano de Estudos 
Socioeconômicos), Érika An-
dreassy.

Durante o curso, Érika deu 
dicas sobre como proceder 
diante de acidentes de trabalho 
e como combater o assédio 
moral e sexual, que segundo 

Andreassy, “são uma epide-
mia no Brasil”.

A formadora ressaltou a 
importância da CAT (Comu-
nicação de Acidente de Tra-
balho) no primeiro sinal de 
doença ocupacional, da CIPA 
(Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes) na detecção 
de riscos nos locais de trabalho 
e da coleta de dados que com-
provem os casos de assédio.  

Saiba mais em: www.bancariosma.org.br/paginas/noticias.asp?p=6876.

■ Bradesco 
MPT notifica Bradesco sobre desvio de 
função e treinamento de empregados

A pós denúncia feita pelo Sindicato, 
o Ministério Público do Trabalho 

(MPT) enviou notificação ao Bradesco 
para que o banco se abstenha de praticar 
desvios de função e promova treinamentos 
presenciais para os empregados que traba-
lham como caixas executivos.

Em julho de 2012, o SEEB-MA cons-
tatou que escriturários foram alçados à fun-
ção de caixa sem treinamento adequado e 
com remuneração incompatível.

Bancários denunciaram ao SEEB-MA 
que o treinamento era realizado pela in-
ternet, o que prejudicava o exercício da 
função, pois a qualificação era insuficiente, 
principalmente na detecção de fraudes.

De acordo com o MPT, é imprescindí-
vel o treinamento adequado dos emprega-
dos que passarão a atuar no caixa, tendo 
em vista os riscos da atividade, como o 
pagamento de título de créditos adulterado, 
entre outros.

O MPT considera também que os des-
vios de função são prejudiciais aos empre-
gados, pois além de ficarem expostos aos 
riscos que não são inerentes ao seu cargo, 
não recebem remuneração pela nova fun-
ção e são penalizados na ocorrência de 
eventos que causam prejuízos ao banco.

O Bradesco deve cumprir a recomen-
dação imediatamente, caso contrário será 
ajuizada uma Ação Civil Pública perante a 
Justiça do Trabalho.
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Publicação Mensal do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão

Pegadinha do Português 
"Nomearam Pedro no 
cargo de supervisor"

Eis, aqui, uma nomeação inadequada. 
Pelo menos, do  ponto de vista gramatical. A 
correta nomeação dá-se com as preposições 
como, para, por.

Exemplos: 
O ministro nomeou-o como superintendente. 
Ontem, fui nomeado para investigar o caso.
Nomearam Cláudia para a chefia da loja.

O presidente nomeou-o por secretário.

Logo, "Nomearam Pedro para o 
cargo de supervisor".

Judiciário Federal 
Fenajufe desfilia-se da 
CUT em votação histórica

O 8° Congresso Nacional da Fenajufe 
(Federação Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal) aprovou no dia 
29/04, por maioria, a desfiliação da 
entidade da CUT.

Para o dirigente da CSP-Conlutas, 
Paulo Barela, essa é uma vitória 
importante que fortalecerá a luta dos 
servidores.

No entendimento da categoria, a 
CUT é atrelada ao governo Dilma/Lula 
e já não representa nem defende as de-
mandas dos servidores do Judiciário.

■ Banco do Brasil 
Bancários fazem paralisação contra 
plano de funções do Banco do Brasil

O s empregados do Banco 
do Brasil no Maranhão 

paralisaram as atividades no dia 
30/04. Durante a manhã, o Sindi-
cato realizou uma manifestação 
em frente à agência do BB da Pra-
ça Deodoro, em São Luís.

Na ocasião, o presidente do 
SEEB-MA, José Maria Nasci-
mento, ressaltou que a paralisação 
nacional de 24h era um protesto 
contra o novo plano de funções 
imposto pelo banco que, dentre 
outros prejuízos, reduz o salário 
dos trabalhadores, altera verbas 
remuneratórias e ameaça direitos 

conquistados. 
José Maria criticou ainda outras 

práticas do BB que desrespeitam 
o funcionalismo e a sociedade, tais 
como: o assédio moral, as metas 
abusivas e a demora no atendi-
mento de clientes e usuários.

“Não podemos ficar calados 
diante desta situação. Temos a 
responsabilidade de protestar con-
tra essas práticas com o intuito de 
buscar condições dignas de traba-
lho para os bancários”, afirmou o 
presidente do SEEB-MA. 

Bancários do BB reivindicam a revisão imediata do plano de 
funções, com redução de jornada sem perdas salariais.

■ São Luís
SEEB participa de protesto 
contra a violência em SLZ   

■ Dica Jurídica
CCT garante estabilidade 
de emprego ao bancário

A estabilidade provi-
sória é o período em 

que o trabalhador tem a garan-
tia do emprego, não podendo 
ser demitido, exceto por justa 
causa ou força maior.

Os bancários de todo o 
país têm o direito assegurado 
na cláusula 25ª da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 
da categoria.

Existem duas situações 
de estabilidade:

1) As previstas em lei que 
garante aos empregados elei-

tos para a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidente 
(Cipa); gestantes, dirigentes 
sindicais e de cooperativas; 
em gozo do benefício de au-
xílio por acidente de trabalho;

2) As constantes dos Acor-
dos e das CCT, a exemplo da 
estabilidade pré-aposentado-
ria.

Para garantir a estabilidade 
pré-aposentadoria há a neces-
sidade da comunicação, por 
escrito, do empregado ao em-
pregador.

O SEEB-MA participou 
no dia 19/04 de um 

protesto contra a violência em 
São Luís. A manifestação teve 
como objetivo pedir empenho 
do poder público na garantia de 
segurança à população. 

Na ocasião, o SEEB cobrou 
a elucidação do crime praticado 

contra o bancário Jether Joran, 
assassinado em abril na Capital.

Jimmy Sousa
Quatro dias depois do protes-

to, o bancário Jimmy Sousa foi 
assassinado em São Domingos. 

Do mesmo modo, o Sin-
dicato pede justiça e punição 
exemplar para os culpados.  

Presidente José Maria (à esq.) durante o protesto.


